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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 22. května 2013 č. 387 

 
k Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů 

 
             Vláda 

 
             I. schvaluje 

 
                1. Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů, uvedené v části III 
materiálu č.j. 486/13, 
 
                2. přesun finančních prostředků příspěvku Společenství  
 
                    a) ve výši 0,5 mld. Kč z Operačního programu Technická pomoc do     
operačních programů, uvedených v části III materiálu č.j. 486/13, 
 
                    b) ve výši 3,1 mld. Kč z Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Severozápad do operačních programů, uvedených v části III materiálu 
č.j. 486/13, 
 
                 3. přesun finančních prostředků Fondu soudržnosti ve výši 3,7 mld. Kč 
z Operačního programu Životní prostředí do Operačního programu Doprava; 
 
            II. ukládá 
 
                1. předsedům Regionálních rad regionů soudržnosti Severozápad, Jiho-
východ, Střední Morava, Moravskoslezsko, Jihozápad, Severovýchod a Střední Čechy  
 
                    a) zaslat návrh na revize regionálních operačních programů, včetně       
zdůvodnění zpracovaného podle principů uvedených v části III materiálu č.j. 486/13,        
k připomínkám ministru pro místní rozvoj, a to do deseti pracovních dnů před         
termínem pro zaslání podkladů členům monitorovacích výborů operačních programů, 
 
                    b) předložit ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj do 30. září 2013 
Evropské komisi návrhy změn regionálních operačních programů, připravených            
v souladu s dokumentem, uvedeným v bodě I/1  tohoto usnesení,  
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                2. ministrům životního prostředí a dopravy zpracovat ve spolupráci s minis-
trem pro místní rozvoj a předložit Evropské komisi do 30. září 2013 návrhy změn    
operačních programů připravených podle bodu I/3 tohoto usnesení a v souladu 
s opatřeními, uvedenými v materiálu č.j. 486/13, 
 
                3. ministrům dopravy, životního prostředí, průmyslu a obchodu, pro místní 
rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a ministryním práce a sociálních věcí a 
kultury, jejichž resorty řídí rizikové operační programy nebo vykonávají roli          
zprostředkujícího subjektu, plnit opatření podle termínů stanovených v materiálu       
č.j. 486/13, 
 
                4. předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad  
 
                    a) plnit opatření, uvedená v části III materiálu č.j. 486/13 a spolupracovat 
s ministrem pro místní rozvoj, 
 
                    b) písemně vždy jednou za tři měsíce ode dne schválení tohoto usnesení 
informovat ministra pro místní rozvoj o plnění přijatých opatření a současně předklá-
dat další opatření k řešení rizikových situací, a to do doby vyjmutí Regionálního     
operačnímu programu regionu soudržnosti Severozápad z kategorie rizikových        
operačních programů, 
 
                5. ministru pro místní rozvoj (v případě Operačního programu Technická 
pomoc) informovat vládu ve čtvrtletních intervalech vždy do konce měsíce následují-
cího po skončení daného čtvrtletí o postupu realizace opatření, uvedených v části III 
materiálu č.j. 486/13, a to do doby vyjmutí Operačního programu Technická pomoc      
z kategorie rizikových operačních programů, 
 
                6. ministru životního prostředí informovat ve spolupráci s ministrem pro 
místní rozvoj vládu ve čtvrtletních intervalech vždy do konce měsíce následujícího po 
skončení daného čtvrtletí o postupu realizace opatření, uvedených v části III materiálu    
č.j. 486/13, a to do doby vyjmutí Operačního programu Životní prostředí z kategorie 
rizikových operačních programů, 
 
                7. ministru školství, mládeže a tělovýchovy (v případě Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost) pokračovat v informování vlády ve čtvrtletních 
intervalech vždy do konce měsíce následujícího po skončení daného čtvrtletí o postupu 
realizace opatření, uvedených v části III materiálu č. 486/13, a to do doby vyjmutí 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z kategorie rizikových 
operačních programů, 
 
                8. ministrům dopravy, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy 
(v případě Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace) a ministryni práce a 
sociálních věcí informovat písemně jednou za tři měsíce ode dne schválení tohoto 
usnesení ministra pro místní rozvoj o plnění přijatých opatření a současně předkládat 
další opatření k řešení rizikových situací, a to do doby vyjmutí operačního programu             
z kategorie rizikových operačních programů,  



 3 

 
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 
                9. ministru financí koordinovat ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj 
rizika spojená s nedostatečným zajištěním prostředků na spolufinancování ze státního 
rozpočtu České republiky; 
 
           III. mění usnesení vlády ze dne 12. září 2012 č. 662, ke zhodnocení analýzy 
naplnění pravidla n+3 / n+2 v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost v letech 2012 až 2015, tak, že se v bodě I uvedeného usnesení nahrazují slova:     
„z Operačního programu budou přesunuty další finanční prostředky ve výši 1,6 mld. 
Kč do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu 
Praha Adaptabilita“ slovy „z Operačního programu budou přesunuty další finanční 
prostředky ve výši 600 mil. Kč do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a Operačního programu Praha Adaptabilita“; 
 
            IV. doporučuje primátorovi hlavního města Prahy  
 
                1. zaslat návrh na revizi Operačního programu Praha Konkurenceschopnost 
včetně zdůvodnění k připomínkám ministru pro místní rozvoj, a to do deseti            
pracovních dnů před termínem pro zaslání podkladů členům monitorovacích výborů 
operačních programů, 
 
                2. předložit ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj Evropské komisi do 
30. září 2013 návrh na změnu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost,   
připravený podle bodu I/1 tohoto usnesení. 
 
Provedou: 

ministři pro místní rozvoj, školství mládeže a tělovýchovy,  
dopravy, životního prostředí, průmyslu a obchodu,  
vnitra, financí,  
ministryně práce a sociálních věcí, kultury,  
předsedové Regionálních rad regionů soudržnosti  
Severozápad, Střední Čechy, Jihovýchod,  
Moravskoslezsko, Střední Morava,  
Jihozápad, Severovýchod 
 
Na vědomí: 

guvernér České národní banky,  
předsedkyně Českého statistického úřadu, 
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,  
primátor hlavního města Prahy 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

 


